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التوجيه االكاديمى بجامعة سبها

ضوابط التوجيه واالشراف االكاديمي بجامعة سبها
إن معرفة القرارات واللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية ،ومعرفة الخطةة العلميةة للق ة
العلمي من اه الوسائل التي ت ةاد الطالة دلة اتتيةاس سةنواتل ال راسةية بنجةا وهةاا

تةت إ

من خالل التوتيةل وا رةراا اادةايتمي الم ةتمر فوةو الةان تنيةر الطرتةم امةال الطالة ،وتفضةل
دالقتل بأدضاء هيئة الت رتس بالق

العلمي ،بما تمكنةل مةن ستةايل التل ةيل وادت ةاه الموةارات

المطلوبة .
تعريف التوجيه واالشراف األكاديمي:
ا ررةةاي ا دةةايتمي هةةي درةةارل دةةن خ مةةة ارةةرافية تو ة ا ال ة تعرتةةا الطال ة باه ة اا الكليةةة
ورسالتوا ورؤتتوا واق اموا العلميةة واتضةا فةتح افةال الطالة دلة مجةا ت دمةل الخةرتجين مةن
الكلية والخ مات الت توفرها الكلية لطالبوا.
اهداف التوجيه االكاديمي:
 .1تعرتا الطال

بالقرارات واللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية في الجامعة

والكلية .
 .2م اد ل وتوتيل الطال
 .3ايماج الطال

ختيار التخ ص المناس الان تالئ ق راتل وامكاناتل.

في الليال الجامعية بما تعوي دليل من نفع حيث ابراس مواهرل وصقلوا في

اطار دلمي منظ .
 .4م اد ل الطال

في اختيار المقررات ال راسية  ،بما تتالءل وق راتل وفم ما تنص دليل

اللوائح .
 .5حل مشادل ا دايتمية التي تواتل الطال .
تكليف المشرف األكاديمي
تق

الطاله إل مجمودات مع ب اتة العال وبليث

تزت د ي المجمودة دن  25طالرا ً وتكلا

لكل مجمودة دضو من ادضاء هيئة الت رتس وذلك بكتاه رسمي صاير من رئيس الق
تلال للكلية مع ت ول ال ادات الت رت ية لعضو هيئة الت رتس المكلا .
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التوجيه االكاديمى بجامعة سبها
تفوض دضو هيئة الت رتس برفع مشادل الطال ودرضوا دل الق
اللا ت التي

تمكن الرت فيوا من قرل رئيس الق

العلمي او مجلس الق

في

.

مهام المشرف األكاديمي
 .1اد اي ملا خاص لكل طال من الطاله الاتن اودلت اليل مومةة ا رةراا دلةيو رسةميا
وتلتوى الملا دل صورل من بطاقة الطال ال راسية.
 .2توتيل الطال ال الجوة التي تمكنوا الري دل استف اراتل في الجامعة او الكلية .
 .3تعرتا الطاله بالالئلة ال راسية .
 .4تعرتا الطال دل متطلرات التخرج وديفية استيفائوا .
 .5م اد ل الطال في تل ت المقررات ا ختيارتة .
 .6توضيح ت ول الملاضرات ومعرفة م ى حرص الطال دل اللضور .
 .7الم اد ل في حل اى مشادل ق تتعرض لوا الطال .
 .8تكون المشرا ا دايتمي دل معرفة بأن لجان تشكل للطال سواء ادايتمية او تأيترية .
 .9تقة ل المشةةرا تقرتةةره حةةول ا نخفةةاض المفةةاتف فةي ا ياء ال راسةةي للطالة للق ة مةةع
است داء ولي امره .
حاالت تستدعى تدخل المشرف االكاديمى لتوجيه الطالب لمكتب الخدمة االجتماعية
هناك بعض اللا ت الت ت ت د احالة الطال لمكت الخ مة ا تتمادية منوا:
 .1انخفاض مفاتف ف ا ياء ال راس بأسراه مرررتوا اتتمادية.
 .2طل مفاتف للطال من غير مررر للتأتيل او ا ن لاه من الكلية.
 .3دثرل الشكاوى من قرل ادضاء هيئة الت رتس حول سلوديات سلرية م تمرل تظورها
الطال .
 .4وقوع الطال في مشادل اتتمادية

تمكن للمشرا الت خل فيوا .

 .5ظوور حا ت من ا رتراك او ا حراط او الالمرا ل او اليأس للطال .
 .6وتةةوي مالحظةةات حةةول المظوةةر والشةةكل العةةال للطالةة
مالحظات بشأنوا .
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التوجيه االكاديمى بجامعة سبها
العالقة بين المشرف األكاديمي و الطالب

المشرا اادايتمي هو اح ادضاء هيئة التة رتس بالق ة العلمةي الةان تة رس بةل الطالة وتعمةل
تاه ا من اتل م تقرل الطال وهو بمنزلة ااه او ااخ اادرر للطال لاا تج ان تكون العالقةة
بينوما مل يل في اآلتي -:
 .1اللةةةرص دلةةة تل تةةة مواديةةة المقةةةابالت مةةةع المشةةةرا ا دةةةايتمي الخةةةاص وا لتةةةزال
باللضور ود ل التغي إ لظرا طارئ وتكةون المقةابالت فةي اوقةات الة وال الرسةمي
وبمكت المشرا او رئيس الق

.

 .2المشةةةاردة مةةةع المشةةةرا اادةةةايتمي ومناقشةةةتل فةةةي اامةةةور اادايتميةةةة ياخةةةل المةس ةةةة
التعليمية .
 .3اللرص دلة انتفةاع الطالة مةن الخة مات العامةة التةي توفرهةا الكليةة والجامعةة  ،وذلةك
بتوتيل من المشرا اادايتمي .
 .4د ل تخط المشرا ا دايتم دن ح وث اى مشةكلة بالتوتةل المرارةر الة ايارل الق ة
او الكلية .
 .5تفضل ا دتماي دل الررت ا لكتروني  ،وسيلة لالت ال المشةرا اادةايتمي والطالة ،
والرع ق ر ا مكان دن الوسائل ااخرى مثل الواتا .
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